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 2 احلج منسك

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
به ده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحلى هللا وسلم وبارك على عبصهلل رب العالمين، و  الحمد

 أما بعد: ،أجمعين
  ."في جزاء الصيدفصل ": -رحمه هللا تعالى -فيقول المؤلف

ل وفي األي    ،في النعامة بدنة وفي حمار الوحشي بقرة "في النعامة بدنة": -رحمه هللا -قال
 لمعزاوالوبر والضب جدي وهو الذكر من أوالد  ،لغزالة عنزوا ،وفي الضبع كبش ،والوعل بقرة

كل ذلك قضى به  ،وفي الحمامة شاة ،وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر ،له ستة أشهر
ثُْل َما قَتَ {صل في جزاء الصيد ألن األ ؛به الصحابة ملزم يتقيد به ضتفما ق الصحابة" ِّ نَ  لَ م   م 

ن هللا رضوا -والصحابة ،والمماثلة مردها إلى حكم أهل الخبرة وتقديرهم [95]سورة المائدة: }النَّعَم  
ألنها  ؛ألنهم عرب ويعرفون هذه األنواع من الصيد معرفة تامة ؛أعرف الناس بهذا -عليهم

وهم عرب يعرفون  ،موجودة عندهم وبين أظهرهم ويزاولونها ويصطادونها في غير الحرم واإلحرام
ويطبقون ما أمروا به من خالل معاشرتهم ومعايشتهم  ،كيف ينزلون األحكام الشرعية منازلها

ي هذه فحكموا ف ،وأعرافهم وعاداتهمضافة إلى ما عرفوه من لغتهم إ -لى هللا عليه وسلمص-للنبي
اعها عن ي طول العنق وفي ارتففالبدنة ألنها تشبه  ؛"في النعامة بدنة في النعامة بدنة" األحكام

ل والوعل ألي   وفي ا"وهو قريب من البقرة في حجمها  ،وفي حمار الوحش بقرة"" رض قالوا:األ
علم وقرر أهل ال .للحمهذه األنواع التي حكم به الصحابة كلها مأكولة ا وفي الضبع كبش" ،بقرة

ا في ولما اختلفو  ،الصحابة في فدائه بما يماثله من بهيمة األنعام أنه مأكول اللحم أن ما حكم بها
 ؛الضبع هل يؤكل أو ال يؤكل قال: لو كان غير مأكول اللحم لما حكم الصحابة بفدائه بكبش

"وفي ل وال جزاء فيه قتألن غير مأكول اللحم يجوز قتله على قول هو الذي تقدم في الكتاب أنه ي
 .للعنز امشبهة جد   الغزالة عنز"

عليه –كل على مائدة النبي هو معلوم أ   "الضب" ،هو نوع من األرانب نوع وحشي "والوبر" 
اليربوع  بوعوفي الير  ،المعز له ستة أشهر هو الذكر من أوالد والجدي  جدي " -والسالمالصالة 

ما في الضب نعم جفرة لها أربعة أشهر أصغر مغير مأكول؟ مأكول  أواليربوع مأكول  "جفرة
ما  :هنا قد يقول القائل "وفي الحمامة شاة"وهذه جفرة لها أربعة أشهر  ،ر جدين الوبأل ؛والوبر

ثُْل َما قَتَلَ  فََجَزاء  {وجه الشبه بين الحمامة والشاه؟  ِّ نَ  م  الحمامة تشبه  [95المائدة: ]سورة }النَّعَم   م 
 الشاه؟ 

 الطالب: ...
ب الماء وال تقطع الشرب وجه الشبه .. تع ،يه من جهة الناسا قد ال ينظر إلوجه الشبه خفي جد  

 ؛رؤياال روالمماثلة هنا يلحظ فيها أمور دقيقة كما يلحظ عاب نعم مثل الدجاج تعب الماء كالشاه
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

لكن الصحابة قضوا بأن  ،أو تقّوم ،بشيء يسير تفدى الحمامة .. ألنه قد يقول قائل من النعم
 .وهو عب الماء وهو شربه متتابًعا ،فيها شاة ونظروا إلى وجه الشبه

لين فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عد تقض  كل ذلك فيما قضى فيه الصحابة وما لم " :يقول 
ٍة عوعلى جما"قبواًل ليكون الحكم م ؛البد من العدالة والخبرة يرين يحكم به ذوا عدل منكم"خب

كل  ،اجتمع عشرة من األشخاص وحملوا على نعامة فقتلوها واحد" جزاء قتل صيداشتركوا في 
ذا حصل أن شخًصا قتل نعامة فوجب ؟ن في بدنةأو كلهم يشتركو  ؟واحد عليه بدنة عليه  توا 

ما عنها بقرة ك يجزئ فإنه  ،لمنع دخولها مكة والمشاعرفلم يجد  ،بدنة وبحث عنها في هذه السنةال
 .تقدم
ة يعني ما تقدم بالنسب صيد الحرم" ويحرم ،وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد" 

ولو كان غير محرم ويحرم صيد الحرم على  ،وهنا يحرم صيد الحرم "ولو خارج الحرم"للمحرم 
البلد يعني مكة إن هذا » :وم فتح مكةي -صلى هللا عليه وسلم–لقوله  ؛المحرم وغير المحرم

 حرام بحرمة هللافهو حرام بحرمة هللا إلى يوم القيامة فهو  ،هللا يوم خلق السموات واألرض حرمه
يعني من حيث الجزاء  "محر م"وحكم صيده كصيد ال وهذا الحديث في الصحيح ،«إلى يوم القيامة
 د  هذا ال يعض   شجرة""ويحرم قطع  :قال "الجزاء هوحكم صيده كصيد المحرم في" ،على ما تقدم

 "ويحرم قتل شجره وحشيشه األخضرين" ،في الحديثما جاء  آخر خالها إلى شجرها وال يقتل  
الثمرة ال تدخل في الممنوع هناك شجر مثمر  "ةويجوز قطع اليابس والثمر بخالف اليابس "

 زرعه آ وما زرعه آدمي وما ةمر ويجوز قطع اليابس والث"، وقطف ثمره ال يدخل في قطع الشجر
ي ألنه زرعه آدم ؛ثمره يجوز قطع :للزينة مثاًل أو للثمرة قالوا ارجل وضع في بيته شجرً  "دمي

اآلدمي سواء كان داخل مكة أو  ينبت بغير فعل اأو يكون عثري   ،نبت من السيولبخالف ما ي
 .في حدود الحرم خارجها

ي السيل الكمأة: تنبت في األرض من آثار رحمة هللا ف رعه آدمي والكمأة والفقع واإلذخر"وما ز " 
ي فوهي معروفة  ،وأنواع عديدة منها األسماء القديمة الكمأة ،وهي أنواع لشيء واحد ،لك الفقعذوك

ولقد  ،وفيه العساقل نوع منه ،نجد بهذا االسمبعض البلدان بهذا االسم والفقع معروف عند أهل 
 ..نهيتك

 ونهيتك عن بناِت األوبرِ . . . وعساقاًل  اولقد جنيتك أكمؤً 
سماء عند المتأخرين مثل: الزبيدي أله و  ،هذا ما يصلح ،أكثره تراب اا صغار جد  أيًض نوع 

وجاء في  ،ال مانع من جنيه في الحرم ومن المحرم وأكله ،والخالسي هذي أنواع من أنواع الفقع
 «شفاٌء للعين وماؤها»ه على بني اسرائيل الذي امتن هللا ب «الكمأة من المن»الحديث الصحيح 
بماء  ابأسمائهم أنهم تداوو  اوذكر الشراح كالنووي وابن حجر ذكروا أشخاًص  ،وماؤها شفاٌء للعين"

وهذا من الطب  ،ابن حجر وكذلك ،وذكره باسمه ،كلذكر النووي ذ ،من العمى فأبصروا الكمأة
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 4 احلج منسك

الكمأة تخالط  «وماؤها شفاٌء للعينلكمأة من المن ا»" ح الثابت في البخاري وغيرهلصحيالنبوي ا
ال  ،التراب فال بد من تنقيتها إذا أكلت من غير تنظيف فهي مضرة على فتنظيفها من التراب وا 

لما  -عليه الصالة والسالم –؛ ألن النبيواإلذخر هي من المن فهي نافعة ولكن ،ى وغيرهال  الك  
: إال اإلذخر قال ،إال اإلذخر ،يا رسول هللا :قالوا» اوال يختلى خالهالحشيش  المنع منقطع ذكر

 يباح االنتفاع ،نكسرويباح االنتفاع بما زال وا"ذخر باالستثناء النبوي فاستثني اإل «ذخرإال اإل
ت من هذه الشجرة شيء أخذ أوبقرة  أوجاءت دابة جمل  بما زال وانكسر من غير فعل آدمي"

نما  ،ألنه لم يكن من فعله ؛عل اآلدمييباح االنتفاع به من ف ،ر بعضها وسقطوانكس اأغصانً  وا 
 .من فعل غيره هو
جوز يإذا فعل كسر فإنه ال  أما اآلدمي بما زال وانكسر من غير فعل آدمي" ويباح االنتفاع" 

 وال يأكل منه من صيد" ،أنه ال يجوز أن يأكل منهنظيره في الصيد ما قالوا في االنتفاع به ك
لها متر الشجرة التي طو  هذا ما يقال فوقها ببقرة"وما  ن شجرة صغيرة عرًفا بشاةضم  وت   ،ألجله

عده فما  ،لعرف مرد ذلك إلى العرفاالرتفاع هذه ال مرد ذلك إلى نظًرا  ؛بشاة ومترين ببقرة
وما " ،وما عدوه متوسًطا فهو متوسط ،عده الناس كبيًرا فهو كبيروما  ،الناس صغيًرا فهو صغير

 .كل ما آذى طبًعا فإنه يقتل شرًعا "وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته ،ببقرة فوقها
يها لتي جاء فا ة والعقرب والفأرة والكلب العقور"وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس كالحي" 

وعلى  ،ألنها مؤذية ؛«يقتلن في الحل والحرم كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرمخمس »النص 
ن ألنه جاء النهي ع ؛وهو ال يؤذي الكلب المنهي عن قتله ،هذا يرد ما قلناه في قتل محرم األكل

ما يقتل؟ التخصيص بالخمس ألذيتها جعل بعضهم يجعل العلة  أوقتل الكلب السنور الهر يقتل 
 جميع وبعضهم نظر إلى أن ،في األذى فوقهافيخص القتل بما يؤذي بالخمسة وما  ،األذى

 .فطرد ذلك جميع ما يؤكل ،فجعل العلة عدم األكل ،ال تؤكل ،مأكولة اللحم غير لخمسا
يد ني التقييع ة والعقرب والفأرة والكلب العقور"وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس كالحي"

بالعقور يجعل الكلب المطلق من غير عقر ال يدخل في النص مع أنه داخل في كالم المؤلف 
 .والخالف موجود بين أهل العلم -رحمه هللا -السابق

ال صيدافع عن نفسه كل ما  ،عن النفس عيدف "وله أن يدفع ما يؤذيه من اآلدميين والبهائم"  
ل إال بالقتا أحد ولم يندفع إال بالقتال قاتله"حتى لو صال عليه "فإنه يدفع  ،اعليه ولو كان آدمي  

له  وزجاألسهل فاألسهل فإذا اندفع بذلك ال يب ،عهشيء يدف يجعل القتال والقتل أول لكن ما ،قاتله
ن لم يندفع إال بقتاله قاتله قال  ،غيرهأن يرتقي إلى   من قتل دون » :-صلى هللا عليه وسلم–وا 
حديث: في ال «ومن قتل دون دمه فهو شهيد ،ومن قتل دون حرمته فهو شهيد ،دينه فهو شهيد

 .ألنه هنا ذكر من قتل دون حرمته واردة ؛«من قتل دون عرضه فهو شهيد»
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 5 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

نما الجزاء الوارد في صيد مكة  ال جزاء فيه"ويحرم صيد المدينة و "  حرم "ويلم يرد فيه جزاء وا 
ذا كان أخضرويب ،صيد المدينة وال جزاء فيه  ..المدينة حشيش بخالف "اح الحشيش للعلف وا 

 .مكة حشيش بخالف
م المدينة من حرم يعني ما يستفاد منه في الحرث من الشجر ونحوه من حر  وتباح آلة الحرث"" 

ن بالوهما ج وحرمها ما بين عير إلى ثور" ،ثور وحرمها ما بين عير إلى" قال: المدينة للحاجة
 .بهذا االسم هي معروفةاآلن  مشهوران في المدينة قائمان إلى

 الطالب: ........

  .بناًء على الحديث معروف حددنا ..
يد في المثلث( ابن السِّ  يِّ  أمِيد يد قال ابن السيقول: )قال ابن السِّ  د؟ ابن السَّ

ي  د  الطالب: س 
يِّد؟ البطليوسي له كتاب اسمه المثلث أمِسيد  يِّد؟  ، وله كتاب في أسباب الخالف.س  ل ما يقو س 
 ؟خواناإل
يِّد الناس؟ أبو   فتح اليعمري هذا؟  من س 

يِّد الناسمن  والشمائل  المغازي فنون ؟ عيون األثر في أبو فتح اليعمري صاحب السيرة ؟س 
في مقدمة  اولونهفي علوم الحديث يتدوله كالم  ،اشرح على الترمذي شرح نفيس جد  وله  ،والسير

يِّد الناس غير ابن الِسيد كذا ،شرح الترمذي ال غير هذا يد من أسماء الذئب والس ،ابن س 
لزبير وروى ا ،جبل اسم جبل بقرب المدينة معروف وهيد في المثلث: )قال ابن السالبطليوسي 

و بن عمر  نة عن عيسى بن موسى قال سعيد في أخبار المديبن بكار )في أخبار المدينة( الزبير 
 ية فأخرجناقتياًل في الجاهلقال: ألنا قتلنا منكم  ،ا العقبة؟ قال: الب: أتدري لم سكنّ لبشر  بن السائ

في  قال: وددت أنكم قتلتم منا آخر وسكنتم وراء عير( المقصود أن عير جبل معروف ،إليها
ن  ،وكبار السن القاطنين في تلك الجهات يعرفونه ،ألنه يشبه العير ؛وسمي بذلك ،المدينة وا 

األكثر على تحديده و معروف الالمقصود أنه الجبل  ،خالف بعضهم ونقله لجبل آخر قريب  منه
 ،وسلب سعد من رآه يقطعجاء في قطع شجر المدينة عن سعد أنه أن القاطع يسلب ما معه 

 .الجمهور على أنه ال فداء فيه نولك
 ،لمن لم يخف الوقوع في محظور ،فصل: تستحب المجاورة بمكة والمدينة: "-رحمه هللا -قال

وجاءت  ،وجاءت النصوص على الترغيب في سكنى المدينة "تستحب المجاورة بمكة والمدينة
–منها ما جاء في أنها أحب البالد إلى هللا كما ثبت عن النبي  ؛نصوص تدل على فضل مكة

الصالة الواحدة  ،ئة ألف صالةاوما جاء في مضاعفة الصالة فيها بم -عليه الصالة والسالم
إذا كان األمر كذلك فما الذي جعل  :قد يقول قائل ،الفريضة الواحدة عن خمس وخمسين سنة



 

 

 
6 

 6 احلج منسك

ع من األئمة وغيرهم يتفرقون في األمصار م وغيرهم الصحابة وأهل الفضل من القرون المفضلة
 وخمسين سنة؟  هذه المضاعفة؟ صالة واحدة بخمس

 طالب: ................
 .هناالفاضل يجلسون 

 طالب: ................
ال شك أن هذا  ،وهو الدعوة والتعليم ونشر اإلسالم في اآلفاق ،هو أفضل النشغالهم بما ؛نعم

أما شخص عادي ليس عنده طموح وال همة لمثل هذه األمور فيجاور مع أن ابن عباس  ،أفضل
ومات في الطائف خشية أن يقع منه  ،خرج من مكة إلى الطائف ،خرج من مكة إلى الطائف

  .كذلك السيئات معظمة ،كما أن الحسنات مضاعفة ،والغنم مع الغرم ،شيء من المخالفة
 َوَمنْ { دينة لمن لم يخف الوقوع في محظور"تستحب المجاورة بمكة والم"قال المؤلف: لذلك 

ْد ف يه  ب إ ْلَحاٍد ب ُظْلمٍ  ْن َعَذاٍب أَل يمٍ  يُر  ْقهُ م   أنها واإلرادة األصل فيها ،اإلرادة مجرد [25]سورة الحج: }نُذ 
ْن َعَذاٍب أَل يمٍ {لكن في مكة  ،حديث نفس معفو عنها ما لم تصل إلى حد العزم ْقهُ م  بمجرد  }نُذ 

ْد ف يه  ب إ ْلَحاٍد ب ُظْلمٍ  َمنْ و{اإلرادة  ْقهُ  يُر  رف لإلرادة أو ظرف لإللحاد؟ ظهل يرد فيه فيه واآلية  ،}نُذ 
 علوأف أفعلللحرم  ذهبتإذا  :يقولالهند لحاد في الحرم وهو بالهند مثاًل وهو بلو أراد اإليعني 
ذا قلنا باالحتمال الثاني: اإلرادة في الحرمو  .وأترك ذا إالثاني؟  واإللحاد في الهند مثاًل؟ االحتمال ،ا 

 يريد أن يلحد في الهند أو العكس؟هو كانت اإلرادة في الحرم و 
 طالب: ..............

 ؟كيف
 في الحرم أو مجرد إرادة اإللحاد في الحرم؟ مجرد اإلرادة في الحرم مجرد اإلرادة 

 طالب: ..............
يه فلكن النص من يرد  ،ومن يرد فيه ،مجرد إرادة اإللحاد في الحرم ولو كانت اإلرادة خارج الحرم

فاألمر  اكالهما مصيبة مادام الحرم طرفً  :وعلى ما قال األخ ،بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم
 .شديد سواء كان باإلرادة أو بالفعل

مضاعفة الصالة ولما جاء في  ،أحب البلدان إلى هللا لما جاء من أنها ؛ومكة أفضل من المدينة 
والجمهور  ،في المسجد الحرام ئة ألف صالة"افي المسجد الحرام بم والصالة" .ئة ألف صالةابم

بألف  - عليه وسلمصلى هللا–وفي مسجد النبي  .وال يختص بالمسجد ،على أنه شامل للحرم كله
في مسجدي هذا صالٌة في مسجدي صالٌة » يقول: -ه الصالة والسالمعلي–الرسول  ،صالة
نما المضاعف ،استنبط أهل العلم أنه ليس كل المدينة فيها مضاعفة «هذا وخصه  ،المسجد ة فيوا 

 ،«مسجدي هذا»ألنه أشار إليه  ؛ألحق بهدونما  -المعليه الصالة والس–بعضهم بمسجد النبي 
 "ئة صالةامبخمس"وفي المسجد األقصى  .المسجد له أحكام المسجدبوالجمهور على أن ما ألحق 
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وبقية الحسنات " .من حيث الفضل ،وهو من حيث الفضل ثالث المسجدين ،ئة صالةامبخمس
تنفق  ،ئة ألف يومام ما في مكة كأنك صائتصوم يومً  "كالصالة في المضاعفة الصدقة والصيام

 وبه قال جمع من أهل العلم، ،هذا ما جرى عليه المؤلف ،ألف ريال مائةكأنك دفعت  رياالً 
وما عدا الصالة من أنواع العبادات فإن فضله  ،وخصه كثير منهم بالصالة التي ورد فيها النص

 .ألنه لم يرد فيه تحديد ؛لكن ليس بهذا المقدار ،أعظم منه في غيرهم في الحرم
عفة سمعنا ما في تعظيم األجور ومضا "االستكثار من الطاعةويسن لمن أتى مكة أو المدينة " 

لكن المحروم الحرمان ليس له نهاية ما  ؟فمن يفرط بمثل هذا؟ من يفرط بمثل هذا ،الصلوات
يرسل  ،يفرق عنده األمر في مكة أو في المشرق أو في المغرب على عادته أو على سجيته

سواء كان في المكان المعظم أو في  ،لسانه وبصره وسمعه وجوارحه فيما كان يزاوله قبل ذلك
نفسه على امتهان  ألنه ما عود نفسه وجبل ؛كذلك ال يفرق عنده األمر ،الزمان المعظم

فأراد أن يعرف  ،ولم يتعرف على هللا في أيام الرخاء ،وترك الفضول ،المعاصي وترك ،الطاعات
 .هذا ال يكون  ،لشدةفي ا

من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم »وجاء فيه  ،كما تعلمون أربعة أياموالحج  
أنه كإذا حج  اريحً أربعة أيام ال أتكلم بكلمة وتقدم في الكتاب أن ش   :بعض الناس يقول «ولدته أمه

واستدل به اإلمام أحمد على استحباب السكوت  ،..حية صّماء ما يتحرك وال يتكلم وال ينظر وال
نما  ،ن شريح تابعي جليل فعله ال يستدل بهإ :وقلنا وفعل شريح ،ال يعني في ماوعدم الخوض  وا 

من و  "ويسن لمن أتى مكة أو المدينة االستكثار من الطاعة واألعمال الصالحة" .يستأنس به
ل  من أهالعلم وزيارة من يحب في هللاتعليمهم و  دعوة الناس إلى الخير الطاعة واألعمال الصالحة

 .هذه أنواع من الطاعات ،غير ذلكالعلم والفضل و 
لمن كان  وقراءة وذكر وطواف لمن كان بمكة" واألعمال الصالحة من صالة وصوم وصدقة"  

ن لك ،لشدة الزحام ؛مثل هذه األيام قد ال يتيسر الطواف افاقي  آبمكة يكثر من الطواف إذا كان 
الطواف  ويكثروا من ،الذين يترددون على مكة في أوقات السعة ينبغي أن يالحظوا مثل هذا

هذه لا فإنه أفضل للغريب من الصالة اغتنامً " :من الصالة والتالوة لماذا؟ قال نه أفضل: إقالوا
 فيه طواف ،نعم إذا طلع من مكة ما فيه طواف لتي تفوت بالخروج من مكة المشرفة"العبادة ا

كان و  "ا لهذه العبادة التي تفوت بالخروج من مكة المشرفةاغتنامً "في غير مكة؟ ما فيه طواف 
وقد ذكر عن ابن القيم من هذا الشيء  ،ي الليل بعبادته مدة اقامته بمكةيكثير من السلف يح

 عاء إذا جاءكثار الطواف والتالوة والصالة والذكر والديتعجب منه أهل مكة والغرباء من إ الذي
متها وعلمائها ئوهذا مذكور في سلف هذه األمة وأ ،-رحمه هللا -في مكة ذكر هذا في ترجمته

 .وخيارها والصالحين منها
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يعني دخول مكة من أعالها  يسن من أعالها"قال: "" "فصل في دخول مكة :-رحمه هللا -قال
دخل من  -عليه الصالة والسالم–ألن النبي  ؛افتح وادخل واضمم واخرج :من جهة كداء نقول

ه في طريق لكن الذي ،-ليه الصالة والسالمع-يقه إن هذا كان على طر  :قد يقول قائلأعالها 
عليه –تباًعا اثم يدخل  ،الجهات األخرى من أسفلها هل يدور على مكة حتى يأتي إلى األعلى

 -الصالة والسالم هعلي-لما حصل له  من أعلى مكةخول ؟ وينصون على الد-الصالة والسالم
ومن  -السالمو عليه الصالة -هذا مجرد اتفاق هذا طريقه ولم يقصده  :ولكن بعضهم من يقول

لكن من كان طريقه من  ،ن أعالهاميدخل  -ليه الصالة والسالمع-كان طريقه مثل طريقه 
الشرق هل يقصد أن يلتوي ويمسك الدائري ليصل  وأخرى من الجنوب الجهات األأسفلها من 

وجرى  ،فعل ذلكي -ليه الصالة والسالمع-به  اقتداءً من يقول أعالها ثم ينزل؟ من أهل العلم 
يعني  "والمسجد" ،يسن الدخول من أعالها :جميع مناسك الحنابلة يقولون  ،عليه المؤلف وغيره
 ويقال في" -ليه الصالة والسالمع-دخل النبي  هومن من باب بني شيبة"دخول المسجد "

على باب بني شيبة مثل ما قيل في قصد أ  يقال في المسجد وقصد "ما قيل في مكة المسجد مثل
 .مكة
عليه ذلك فالمشقة تجلب  ومن يشق ،فهو أولىوعلى كل حال من تيسر له ذلك من غير مشقة  

وصل مكة ثم وصل البيت  ،يما وأن اإلنسان قادم من سفر وقد وصل إلى البيتالتيسير ال س
يعني "ويسن أن يقول عند دخوله" والمشقة تجلب التيسير  ،د يشق عليهوانحرافه عن طريقه ق

لى هللا" :دخول المسجد يه ما يقال فيعني يقال  متك"اللهم افتح لي أبواب رح ،بسم هللا ومن هللا وا 
متك" ل هللا اللهم افتح لي أبوب رحبسم هللا والصالة والسالم على رسو" في غيره من المساجد

 ."ويقدم رجله اليمنى"يقول هذا كغيره من المساجد 
 ني يالسالم يعنا ربنا باحي    ،اللهم أنت السالم ومنك السالم :فإذا رأى البيت رفع يديه وقالقال: "

د من وز  ،ابر  هم زد هذا البيت تعظيًما وتكريًما وتشريًفا ومهابًة و لال ،نا ربنا بالسالمربنا حي
فه ممن حجه أو يم كره ابن القذهذا  ا"تشريًفا ومهابةً  وبر  و وتكريًما اعتمره تعظيًما  عظ مه وشر 

 ،عمر من قول - عنهرضي هللا-بن المسيب عن عمر : مرسل ذكره سعيد في زاد المعاد وقال
  .ألن سعيًدا المرجح أنه لم يسمع من عمر ؛يعني هو موقوف من قول عمر ومرسل

 ،وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جالله ،ًرا كما هو أهلهكثيهلل رب العالمين حمًدا  الحمد"يقول: 
اللهم إنك  ،هلل على كل حال والحمدورآني أهاًل ورآني لذلك أهاًل  ،هلل الذي بلغني بيته الحمد

 يعني وأصلح لي شأن . اللهم تقبل مني واعف  وقد جئتك لذلك ،دعوت إلى حج بيتك الحرام
 حربي كما في كشاف القناع ولم ينسباه ألحدالكره األثرم و ذا ذه ه ال إله إال أنت ال إله إال أنت"كل
ليس فيه شيء مرفوع  ثم إذا دخل" ،حسنمن الدعاء فكان رجاًل وما زاد  يرفع بذلك صوته إن"

الزيادات  هأما هذ ،غير ما يقال عند الدخول إلى المسجد -عليه الصالة والسالم-النبي  إلى
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ألن  ؛"فأول ما يبدأ به طواف العمرة ،المسجد وقال ما تقدم ثم إذا دخل" فليس فيها شيء مرفوع
معتمًرا وفي نيته  بدأ بطواف العمرة وكذلكيعني كان معتمًرا  "إن كان معتمًرا"تحية البيت الطواف 

 .يكون متمتًعا فإنه يبدأ بطواف العمرةل ؛الحج
ة وطواف القدوم سنة سن ،األول ركن طواف العمرة ركن أما القارن والمفرد فيطوف للقدوم"و " 
 .يعني أول طواف يطوفه يضطبع ويرمل "بردائه ويضطبع ،دومويطوف القارن والمفرد للق"
وصفة االضطباع أن يجعل وسط  يمنأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه األ وصفة االضطباع"

 دأويب" ،معناه أنه يكشف كتفه األيمن اتقه األيمن وطرفيه على عاتقه األيسر"ردائه تحت ع
تلمه المه وتقبيله اسفإن شق است ،طوافه من الحجر األسود فيحاذيه ببدنه ويستلمه فيستلمه

ه فإن شق استالمه وتقبيله استلمه بيد" ،بلهيعني يستلمه أول ما يقف عليه يق بيده وقبلها"
 فإن شق اللمس أشار ،ٍن وغيرهوقبلها فإن شق استالمه بيده استلمه بما في يده من محج

ماًنا ر اللهم إيبسم هللا وهللا أكب" :في البداية يقول بسم هللا وهللا أكبر" :يقولمجرد إشارة " إليه"
أخرجه  "-صلى هللا عليه وسلم–بك وتصديًقا بكتابك ووفاًء بعهدك واتباًعا لسنة نبيك محمد 

وهو  ،وفي سنده الحارث األعور ،-رضي هللا عنه-الطبراني في الدعاء موقوًفا عن علي 
 .يفضع

من  فأكثر ،قصرمسافة  من يعني من جاء من خارج مكة يفاقاآل "يرمل األفقي ويطوف سبًعا"
 ربمسارعة المشي مع تقا الهرولةل مثل م  والر  "ل األفقي في هذا الطواف اقيت يرم  وراء المو 
 :جر وقالواة الرمل في عمرة القضاء جلس كفار قريش من جهة الحِ يالسبب في مشروعو  ،الخطى"

ي طوافه في ف -ليه الصالة والسالمع-فرمل النبي  ،م حمى يثربهي محمد وأصحابه وقد وهنتيأت
كما قال المشركون ليس فيهم حمى كالغزالن  وأنه ،ل ليريهم ما يغيضهماألشواط األو   ةثالثال

بينما في  ،ألنهم ال يرونه ؛رمل القضاء بين الركنين ماولذا في هذا الطواف في عمرة  ،أنفسهم
ألنه ليس في الجهات  ؛حجة الوداع رمل من الركن إلى الركن استوعب الشوط كاماًل بالرم ل

هم ن المسلمين جاؤوا أنهك: إنه ليس هناك أحد يقولإ :وقد يقول قائل ،ر إليهمنظ  الثانية أحد ي  
للنبي  ضاءفي عمرة الق هم السفر ليس هناك ما يقول مثل ما قال الكفارالتعب والمرض أو أنهك

حكم يدور مع علته وجوًدا وعدمه ما فيه أحد يقول شيء وأصحابه وال -ليه الصالة والسالمع-
 ؟فلماذا الرمل

رمل بعد ذلك في حجة الوداع فيكون هذا الحكم  -عليه الصالة والسالم-النبي  :قال أهل العلم 
فهل فيه  ،العلة الخوف "فتمإن خ"القصر  ،الحكم فارتفعت العلة وبقيبعلة  ثبتتمن األحكام التي 

مسارعة هو و "وبقي الحكم الذي هو القصر  ،ارتفعت العلة ،صدقة تصدق هللا بها خوف اآلن؟
رم ل الو المطاف  حاشيةلزحمة كان خروجه إلى فإن لم يمكنه الرمل ل ،بة الخطىالمشي مع مقار 

يعني من القرب من الكعبة لماذا؟ ألن الفضل المرتب على العبادة نفسها أولى بالمحافظة  "أفضل
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تجب  اأو شرطً  امان واجبً يكن المكان أو الز ما لم  ،على مكانها أو زمانهامن الفضل المرتب 
يعني  ،فنالحظ ما يتعلق بالعبادة نفسها أولى من مالحظة ما يتعلق بزمانها أو مكانها ،مراعاته

األول أفضل مما يليه الصف  ،ووجد فرجة في آخر الصف األول ،الصالة إلىاء شخص ج
وال يخشع في  ،المصلي ال يرتاح في هذا المكانلكن إذا كان هذا  ،ومالحظته مقصد شرعي

ليخشع في  ؛ما يتحمل ينتقل إلى الصف الثاني أو الثالثهو مسلط عليه مكيف و  ،صالته
ذاك فضل مرتب على و  ،ألن هذا فضل مرتب على الصالة نفسها ؛صالته ويعقل صالته

 .مكانها
 طالب: ......

 ع،شر  أو مريض يزيد مرضه ولو ،ا كان يمرضإذ عولو شر  ،؟ إذا كان يتضررعلو شر  كيف
 مكان ثم يتبينليدرك الركعة ليدرك الصالة ويصف بمسرًعا  يأتين كثير من الناس أل؛ الحمد هلل

وتنزل عليه وهو مريض  ،أمامهواحد  ،المكيفات من كل جهة واحد من اليمينله أنه مسلط عليه 
 .قطع الصالة معذورلو  مثل هذا ،ويزداد مرضه

عبة زحمة كان خروجه إلى حاشية المطاف ولو بعد عن الكلفإن لم يمكنه الرمل لزحمة أو ل" 
 ،"بًعا، ثم يمشي أر شواطيرمل ثالًثا في ثالثة أ" ولو بعد عن الكعبة "فيرمل والرمل أفضل :قال
ومشى بين  ،ي عمرة القضاء في األشواط الثالثةف -ليه الصالة والسالمع-ل عرفنا أنه رم  و 

يعني من الحجر إلى  ،وأما في حجة الوداع استوعب األشواط من الركن إلى الركن ،الركنين
لفعله  ؛لٍ ثم يمشي أربًعا من غير رم   ،يرمل ثالًثا في ثالثة أشواط"الحجر ما مشى بين الركنين 

ما منعه عليه الصالة والسالم أن يرمل في جميع األشواط إال اإلبقاء و  "-عليه الصالة والسالم-
ثم يمشي أربًعا من " ،واألمة من بعدهم -رضوان هللا عليهم -عليه خشية أن يشق على الصحابة

كثير من الناس ومن طالب  مل إن فات"لر وال يقضى ا -والسالم عليه الصالة-لفعله  ؛غير رم ل
ذ ه ل وطاف ثم ينتبه للرمل ويستذكر الرمل بعد ما انتصف في الطواف  إذا دخل المطاف العلم

وال يقضى الرمل " :ولذلك قال ،في الشوط الرابع أو الخامس مثل هذا ال يقضى سنة فات محلها
أول ما يعني  ،وهو طواف القدوم ،ل وال اضطباع في غير هذا الطواف"وال يسن رم ،إذا فات
د ويسن أن يستلم الحجر والركن اليماني عن"أول ما يطوفه القادم إلى مكة يسن له ذلك يطاف، 

ليمن اياء النسب نسبة إلى  ،بتخفيف الياء "ويسن أن يستلم الحجر والركن اليماني ،تهماامحاذ
 لكن األلف التي زيدت قامت مقام الياء األولى صار يماِني   ،ياءينمشددة عن النسب  وياء

مثل ما  نّيةيمانّية لكن بدون ألف تقول يمما هي بوالحكمة  يماِني ة  اإليمان يمان ،ةوالحكمة يماني  
 تقول تيمّية

 .... زيدت للنسبالكرسّي  كياياء                  
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ود فالحجر األس ،ويسن أن يستلم الحجر والركن اليماني عند محاذتهما ،وال يقضى الرم ل"
؟ ماذال قبالن"وال ي   ستلمان"ال ي   الشاميان "واآلخران ،قبلستلم وال ي  اليماني ي  و  ،قبلستلم وي  ي  

فيستلمون ليس بالبيت شيء مهجور  :بعض الصحابة يقول ،ألنهما ليسا على قواعد إبراهيم
واآلخران ال " .والعلة معروفة ،تباعلى باالأو  -عليه الصالة والسالم–عنه لكن الثابت  ،جميعال

اليد واالستالم هو مسحه ب"،هكذا مجرد مسح  واالستالم هو مسحه باليد" ،يقبالن يستلمان وال
بر مقام إبراهيم وسائر ما في األرض من المساجد وحيطانها ومقاو وأما سائر جوانب البيت 

 هيم ومقام نبينا الذي كانومغارة إبرا -صلى هللا عليه وسلم–األنبياء والصالحين كحجرة نبينا 
نبياء وغير ذلك من مقابر األ  المحرابفيه  يصليومقام نبينا الذي "نبر النبوي الم "يصلي فيه

قبل إال يء يستلم ويما فيه ش ال يستلم وال يقبل باتفاق األئمة"المقدس فوالصالحين وصخرة بيت 
من و  ،فال يستلم وال يقبل باتفاق األئمة والطواف بذلك من البدعة المحرمة" ،ما في البيت

ولية من اتخذها ديًنا يتدين بذلك يطوف بقبر أو بمقام نبي أو إمام من األئمة أو ولي من األ 
ال قتل ،بستتااتخذها ديًنا ي   عليه –ي النب هللا أكبر" :الحجر ىويقول كلما حاذ ،فإن تاب وا 
وفي البقية  ،بسم هللا وهللا أكبر :ني في البداية يقولالحجر كبر يع ىكلما حاذ -الصالة والسالم

فقط لما روى البخاري عن ابن عباس قال: طاف  هللا أكبر" :الحجر ى"ويقول كلما حاذ ،كّبر
 .كان كلما أتى الركن أشار بيده وكبرف -ليه وسلمصلى هللا ع–النبي 

أحمد في المسند كنا  دحديث جابر عن ،ويقول ذلك في جميع الطواف في بدايته وخاتمته" 
يعني إذا انتهى  يمسح الركن الفاتحة  والخاتمة"فكان  -صلى هللا عليه وسلم–نطوف مع النبي 
اللهم إني  ،اللهم إني أسألك العافية في الدنيا واآلخرة :وعند الركن اليماني" ،من الطواف يمسح

ربنا آتنا في الدنيا حسن وفي  :بين اليمانيو ويقول بينه  ،أسألك العافية في الدنيا واآلخرة
والمسح في  ،التقبيل الحجر مسنون في ابتداء كل أسبوع" فتقبيل ،اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار

وأما االستالم له  ،في ابتداء كل أسبوع ال في كل شوطفتقبيل الحجر مسنون " ،كل شوط 
 ،قومواهدني السبيل األربي اغفر وارحم  :ويقول في بقية طوافه ،ولليماني ففي كل شوط

وأسنده إلى اإلمام  ،وهذا ذكره البيهقي في المعرفة األعظم" الكريموأنت  ،وتجاوز عما تعلم
ن شاء "إلى من فوقه  ما ذكر سند الشافعي ،ولم يذكر سند الشافعي ،-رحمه هللا -الشافعي وا 

 ،في بعض الروايات واألمن أمنك واألمر أمرك"اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك  :قال
قال الشيخ  -عليه السالم–نار ويشير بذلك إلى مقام إبراهيموهذا المقام مقام العائذ بك من ال"

يستحب له في الطواف أن "ابن تيمية تقي الدين ابن تيمية  والمراد به شيخ اإلسالم تقي الدين"
ر ع" يذ ن قرأ القرآن سر  " ،باألدعية المشروعةكر هللا تعالى ويدعو ه بما ش  وأنكر  ،ا فال بأس"وا 
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لكن الذكر مشروع والقرآن أفضل  ،بعض التابعين كما في الموطأ قراءة القرآن في الطواف
  .األذكار

ن قرأ القرآن"ل: قا  -سلمو صلى هللا عليه –وليس فيه ذكر محدود عن النبي  ،ا فال بأسسر   وا 
ر أّن شخًصا طاف بالبيت سبعة أشواط  ال بأمره وال بقوله وال بتعليمه" كلم وال توال يعني لو قدِّ

ط تنا وما ذكر هللا وال نطق وال بكلمة وطاف سبعة أشوا: ربنا آولم يكبر ولم يقل بكلمة لم يسم
 .ال تؤثر في الطواف ،وما ذكر من هذه األذكار سنة ،أو غير صحيح؟ صحيحطوافه صحيح 

بل  ، بأمره وال بقوله وال بتعليمهال -ه وسلمصلى هللا علي-وليس فيه ذكر محدود عن النبي  "
اب وما يذكره كثير من الناس من دعاء معي ن تحت الميز  ،يدعو فيه سائر األدعية الشرعية

وفي ة ربنا آتنا في الدنيا حسن :ن يختم طوافه بين الركنين بقولهكا ،ونحو ذلك فال أصل له
نا رب :هذا بين الركنين في األشواط كلها مشروع يعني يقوللكن  اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار"

ف وألف في األدعية واألذكار في الطوا ،آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار
السعي من ا أدعية في كل شوط دعاء معين سواء كان من الطواف و وغيره مؤلفات رتبت له

 مرتب في كتيبات ،والبداية لها دعاء والنهاية لها دعاء وقبل صالة الركعتين لها دعاء وبعدها
لكن ليس في هذا المكان ما  ،قد يكون بعض مفردات األدعية له أصل ،تباع هذه ال أصل لها

لكن تقييده  -عليه الصالة والسالم–له أصل مأثور عن النبي  قد يكون الدعاء ،قيد بزمان ومكان
 .انتهى كالمه شيخ اإلسالم رحمه هللا ،في هذا المكان أو بهذا الشوط دون غيره هذا ال  أصل له

م ينو  لاف أو لم ينوه  أو ومن ترك شيًئا من الطو  ،ومن ترك شيًئا من الطواف أو لم ينوه  " 
كّمل  رك خطوة مات ترك  شيًئا من الطواف""ألنه البد من النية ال يصح الطواف إال بنية  ؛نسًكا"
 من ًئاترى هذا ترك شي ،من المقام مثاًل أو من الباب "أو بدأ دون الحجر"من األشواط  اشوطً 

اء وج اإذا نوى نسكً  نسًكا معيًنا لم يصح" ه أو لم ينو  أو لم ينو  "الطواف أو انتهى قبل الحجر 
ال ينفعه هذا  طواف من غير نسك ولم ينوِ للكن إذا جاء ل ،ليطوف لهذا النسك تكفي هذه النية

 .الطواف
 طالب: ..........

 .ي جاي يطوف للحج يكفينعم الذ 

 طالب: .........
  .طواف الحج ركن ،؟ المهم أنه يطوف لحجهكيف

ن ميعني مقدار ثلثي ذراع أو قريب  ل على جدار الكعبة"وهو ما فض ،انو ذر أو طاف على الشا"
ألنه  ؛الطواف عليهوضع فيها بجوار الكعبة ال تمكن من  الذراع أنه بالطريقة الهندسية التي

وهذا  ،هكذا ألمكن الطواف عليه امنبسطً  امستويً منزلق هكذا ال تمكن بالطواف عليه ولو وضع 
 .عمل حسن
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 طالب: .......
و وه ،انو أو طاف على الشاذر "الملت ز م يه من أجل الدعاء في من أجل الرقية عل ،من أجل الباب

 "النفقة ما قصرت عنهل من الكعبة مر وما فض  على جدار الكعبة أو طاف على الحجما فضل 
 ،من الكعبة وسوروه بسور مدور هذا يقال له الحجرمنها  اقريبً  نفقة قريش وتركوا ستة أذرع أو

ألن  ؛لكن لو طاف على جداره ما أجزأ ،ألنه من البيت ؛من صلى فيه كمن صلى في البيت
هو عريان أو و هو عريان أو طاف و أو طاف على الحجر أو طاف "الجدار منه من البيت 

ألن الطواف صالة يشترط له ما يشترط للصالة من  ؛ه الصالة"انكشف من عورته ما تبطل ب
 ،شف من عورته ما تبطل به الصالةأو انك" ،الطهارة وستر العورة والنية وغيرها من الشروط

نكشف ت "يقع ذلك في النساء ربما انكشف من بدنها في طوافها ما تبطل بها صالتها اوكثيًرا م
مذهبه في وكل على  ،قدمها أو يدها على القول بأن الحرة كلها عورة في الصالة إال الوجه

كشف ومنهم من يبيح  ،منهم من يبيح كشف الكفين مع الوجه ،حكمه حكم الطواف ،الصالة
صالة فالحنابلة عندهم أن الحرة كلها عورة في ال ،على مذهبه المقصود أن كال   ،الرجلين كالحنفية

  .طوافها كما تبطل صالتهافإن انكشفت يدها أو رجلها بطل  ،إال الوجه
 طالب: ............

 .شرط ذهبمن الرجال؟ عورة الرجل من السرة إلى الركبة إذا نزل عن السرة 
 ؛صالتها ربما انكشف من بدنها في طوافها ما تبطل بها ، فإنهاوكثيًرا ما يقع ذلك في النساء"

كما أن  والطواف صالة أو طاف وهو نجس" ،ههالكون األنثى كلها عورة في الصالة إال وج
صلى  –لقوله ؛حدث فكذلك الطواف ال يصحمن عليه نجاسة أو م   ،الصالة ال تصح من النجس

ال أنكم إبالبيت صالة الطواف  ،لبيت صالة إال أنكم تكلمون فيهالطواف با» :-عليه وسلمهللا 
يث ترط للصالة والحدواستدل به أهل العلم على اشتراط الطهارة والستارة وكل ما يش ،«تكلمون فيه
 ج عندك؟ خرّ م ،فيه مقال

وعلى كل حال بالنسبة  ،وبعضهم ذكر فيه مقاالً  ،المقصود أنه موقوف له حكم الرفع عند بعضهم
وطاف متطهًرا  ،اف على هذه الهيئة وعلى هذه الصفةط -عليه الصالة والسالم–لما ذكر النبي 

 يشق عليه؟ ماذا «عني مناسككمخذوا » :مستتًرا وقال
 طالب: ..........

  .ما يشق هذا شرط آخرأو على كل حال قلنا شرط يشق 
 طالب: ..........
  .الكعبة عن يسارههو البد أن يجعل 
 طالب: ..........

 يرجع.
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في الركعة  [1]سورة الكافرون: }قل يا أيها الكافرون {ثم إذا تم طوافه صلى ركعتين ويقرأ فيهما "
ن لما عرف ع ؛عنهما" مكتوبة عنهما وتجزئ  ،بعد الفاتحة في الثانيةاإلخالص  سورةو  ،األولى

فإنه  ،اةؤدقاعدة التداخل إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية واألخرى م
ا مالتداخل فيه بفالقول  ،لكنها عبادة مقصودة لذاتها وتابعة لعبادة أخرى  ،تدخل الصغرى بالكبرى 
لما  -الة والسالمعليه الص–ألن النبي  ؛"وتكون صالتهما خلف المقام" ،فيه البد أن يأتي  بهما

ذُوا{ :طاف جاء إلى المقام وقرأ ن َواتَّخ  يمَ  م  قَام  إ ْبَراه   .وصلى ركعتين[ 125لبقرة:]سورة ا }ُمَصلًّى مَّ
يعني من أنحاء المسجد أو حتى  مكتوبة عنهما وحيث ركعهما" تجزئ  يجزئ وحيث ركعهما " 

وصلى الركعتين بذي طوى  ،طاف بعد صالة الصبح -رضي هللا عنه-ألن عمر  ؛خارج المسجد
باب الطواف بعد صالة  :هوالبخاري ترجم بقول ،كعتين بذي طوى صلى الر  ،لبخاري كما في ا

ألنه طاف بعد  ؛ر الصالة حتى يخرج وقت النهيوكأنه يشير إلى أن عمر أخّ  ،الصبح والعصر
وقت النهي بداللة ترجمة  ليخرج ؛ر الصالة إلى ذي طوى فأخّ  ،الصبح بعد صالة الصبح

وأورد "ال صالة بعد  ،الطواف بعد صالة الصبح والعصر.. ألنه ترجم الصالة بعد ؛البخاري 
 .الصبح وال صالة بعد العصر" إلى آخره

قوله جل وامتثااًل ل ،-عليه الصالة والسالم–كما فعل النبي  "واألفضل كونهما خلف المقام" 
ذُوا{ :وعال ن َواتَّخ  يمَ  م  قَام  إ ْبَراه   ار من الطواف كل وقت""وسن اإلكث .[125]سورة البقرة: }ُمَصلًّى مَّ

بفضله أحاديث مقيد بحج أو عمرة جاء الوجاء في فضله أحاديث بالنسبة للطواف المطلق غير 
 ،إلى آخره طهاكل خطوة حسنة يخطوها وسيئة يجله بأن من طاف أسبوًعا يحصيه كان 

 ماذا؟  ،واألحاديث بمجموعها
 طالب: ...........

 .لكن نجيب على األسئلة ،يخالفا م نعم؟ كذا ماذا
وصى من قبل عض الناس يكون بحاجة إلى المشي ومب ""سن اإلكثار من الطواف كل وقت

 ،طوف وأحقق هذه المصلحة مع األجر: فرصة أنا في مكة أاألطباء أن يكثر المشي ويقول
هذا تشريك؟ تشريك عبادة بمباح ويؤجر بقدر  أو ؟ما يؤجر أويؤجر  ،فينوي الطواف ويمشي

 ليس له :هذا يقال ،مأمور بالمشي ما طافأنه  الألنه لو  ؛الناهز له على الصالة على الطواف
لم  وأومنهم من يريد أن يطوف سواء أمر بالمشي وحث إليه ووجه إليه  ،من حظه إال المشي

ل حال من تمحضت نيته للعبادة أفضل ممن شّرك وعلى ك ،هذا األصل فيه الطواف ،يؤمر به
 أعلم. وهللا ،ك فيها أفضل ممن لم تخطر له على بالمن شرّ و  ،فيها
 

~ * ~ * ~ * ~ 
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آلن تشق ألن الكتابة الدقيقة ا ؛يكبرون الكتابة ،يرجى من األخوة إذا كتبوا األسئلة يكبرون الكتابة
 .علي

لك خاص ذأما أن  ،ذان واإلقامة مثالً المساجد كبين األصوت بالتكبير في يقول: ما حكم رفع ال 
 باألسواق؟ 

وال يشغل  ،لكن ال يشغل المصلين ،مشروع في مجامع الناس سواء كان في األسواق أو مساجد
  .ولكن ال يشغل المصلين ،ويحي السنة ،ينبه الغافل ،من يقرأ القرآن

 فهل ،ال أحج والبقاء عندهأبي أ ، ولكن أحسست أن رغبةيقول: أرغب في الحج لهذا العام
 ؟ ةعلًما أني قد حججت أكثر من مر  ،ستأذنه في الذهاب أم الأ

ك بطيب نفس منه ال بإلحاح ال تحج إال إذا كان أذن لما دام رغبة والدك أال تحج فاألفضل أ
حراج  .وا 

كة ن ميقول: هل على المقيم بمكة هدي أو فدية إذا خرج باألشهر الحرم أو في أشهر الحج م
 ؟ ولكنه أحرم من الحل ونوى التمتع ،وجاوز الميقات

المسجد الحرام وخرج لحاجة ورجع  ي من حاضر هو على كل حال مثل هذا إذا كان مسكنه بمكة و 
 ،ما وراء الميقات ثم رجع هذا ليس نيته مغادرة مكة أوإلى بلده مكة ومقامه ذهب إلى المدينة 

 .ومثل هذا الخروج ال يؤثر في الحكم فليس عليه شيء ،إنما خرج ليعود
لى رجال تكثر االسئلة عن اإلحرام في الثياب أو تجاوز الميقات بغير إحرام من أجل التحايل ع

 ل تصريًحا؟ مألنه ال يح ؛األمن
وارتكب المحظور  ،وأراد أن يتنفل ،على كل حال مثل هذا التحايل بالنسبة لمن حج الفريضة

فال  ،كل هذا ال يجوز ،إحرام وهو محّرم أيًضا دون بم أو تجاوز الميقات ولبس الثياب وهو محرّ 
وتحايل عليها  ،يد بفتاوى العلماءيجوز أن يتحايل على النظام الذي سن لمصلحة ظاهرة وأ  

أما  ..بوغ السيما طالب العلم الذي يتقر هذا ال يس مثل وعلى كل حال ،بارتكاب محرمات
العامة يريد أن يؤدي هذه الشعيرة ولو حج عشر مرات أو عشرين مرة لشيء في  بعض العامي
 مالكن  ،على خير إن شاء هللا تعالى ..بعض الناس نفوسهم ال ترتاح حتى يحج لهؤالء ،نفسه

 .هذا ليس من الفقه بشيء ؟معنى إنك ترتكب محرمات من أجل أن تؤدي نافلة
 .عبدك ورسولك محمد اللهم صلي وسلم على

 
 


